
lU

1-

o

o ,

o

ro

as

•

rn

lts
as

Im,

"

/ < , •

., '" I

--------------------------------.--��------�--. -�----�

I NúmeroAnno 'I
117Florianopolis, Terça-feira B de ...Janeiro de 1935

�

I.�"'''''''_
....,__..�.....r..'t.._...r-..w.'lti'�.. II""""__,r_�

"""""""""'""�'-''''-'''----��""""",,üI

: Sem quaesquer 1
r ! igações po- �
� liticas. i
t�......,....,.�!S1�"S'""S'""""�M�L� � ��a.:!!!'���.

.._..���..-:-'Óo�a""7��'";l?...........--::;7"__ '-'."ÇO.ilr...._,��
�������.....:.�..-�L-__.���

� fledacção, Adnmi�ti:'acção �

I�
e Officii1�5 �

ti RUA CONS. MAfRA, 51 �

,
C. Postal, 37--Phone, 1656 �

��������.�����
A v o z:

,

TA
o o o v O

"II" Pelos meandros da ad

ministração estadual, vae,

no momento, percorrendo
um projecto de reforma pe

dagógica. A' s pressas foi

approvado pelo Conselho
Consultivo e,

á

s pressas,
vence i1�ora as ultimas exi

gem�ias legaes.
!\. algum professores- e

têmo-Íos d.:: primeira àgua
procurámos p.na colher, a

respeito, os seus pontos-de
vista e suas provaveis sug

gêstÕ�3.
Nesses, achamos a sur

prêsa '1 ue a novidade lhes
causou; na lU Iles, o resenti
rnento de não terem sido

Número avulso $2001 $300

ouvi.lo-: em todos, porem,
a unidade dd vffirmação ca

tegórica, de que não conhe
cem a relorrm.

DebalJe porfiamos, en

tão, por uma copia de tão

precioso pr 1jecto. Ainda
ontem, um alto funccionario
da Instrucção acabou de
d�"illuJir no-, declarando

que nos cumpria aguardar
a publicação no Dlario OJjl-
cial,

.

Or i si ln assumpto que
devê, a mel, -cer, com anteci

pação, o mais amplo dc:batc
na l!i1,n":IL;.i, ou num con·

g,C3;;ü reg!onal, certamente é

e,se de encontrarmos os jus
t.i:; meios para melhor ins
truirmos e formarmos as gera

�ões d' amard:;:i, aluda
mais que dellas hão de sair,
inelutavelmente, os nossos

futuros estadistas, cousa de

que hoje soffremos verdldei-

I Número atrazadoPropriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

Em sessão de õntem

ra penuna.
Alem do mais, não cre

mos que se esteja fazendo
obra tramitoria, dispenswel,
portanto, de mais detido es

tudo.
Em ..lssumpto de instruc

ção pública, não entenderia
mos uma tramitoriedade de
resultados calamitosos. O

que se quer fazer, deve ser

obra sólida e duradoura e,

porisso mesmo, aberta á

collaboração dos que, com

a luz de seus conhecimel1-
tos ou de sua experienr:ia,
possam prevenir falhas e

corrigir senões, que, muitas
e muitas vezes, tuiam un

ks passado desapercebidos
a olhos sag:lzes e perscru
tadores.

E ninguem poderia en

vergo 'har-se disso, porque a

fallibil;dade nasce com o

homem e, pelos agrestes ca

minhos da v;,da, ella o ha
de arrastar sempre, até o

fim da jornada.

UElião do
C0l11Dlercio,
ündusit:ria e

lLavoura
Conselho Consultivo ap ...

o orçamento da

despeza·

o

provou

-0-

Na sessão de ôntem do Conselho Consultivo, foi aprova

do o orçamento da despeza e�tadual, para este anno.

Nas dotações orçamentarias referidas figuram as se-

guintes modificações: Para mais: -Govêrno do Estado .

6:000$000; Secretaria do Inferior: Assembléa Legislativa . .

Z05:600$000; Secretaria da A'iSembll;a-31 :040$000; Poder Ju-!
diciario-138: 38Z$000; Gabinete do S�cretario do Interior e Jus_'
tiça--ZO:6Z0$000; Instrucção Pública--767 :538$000; Penitencia

ria--15:0Z0$000; Força Públíca--92: I 00$000; Corpo de Bom-j
beiros-] :200$000; Blbliotheca Pública-3:0 14$000.

Secretaria da Fazenda, para mais:_:_Gabinete do Secre··

tario Z:900$000; 1 hesouro do Estado--58:060$000; Contadoria

Geral--96:400$000; Directoria d e Terras e Colonização-o :600$;

Serviço de Expansão Agricola--7 7 :200$; Serviço de Luz-350:000$;

Junta Commercial--50$; Pessoal inativo--6:000$; Dcspezas diver-

5as--4:000$; Despezas evenlu 1�s--12:000$ e Applicação da renda

especial--5 :000$.
Para menos=Secretoria do InterioJ'- Saúde Públi--

cl--24:952$ e Segurança Pública--10:380$.
Secretaria da Fazenda -para menos -DirectOlia de

Obras Pública--165 :900$; Directoria de Estradas de Rodagem--
33:400$; Correspondencia postal e tebgraphica--14:Z97$; Publi

cação dos actos officiaes--2:000$; Serviço da divida ex tema ...

869:782$.
����������������.,������FZ�me�·

D J se' I Levana:lo a
es. O [felicidade a

Boiteux um I�r pau�
perrlmo

Ha um anno, falleceu nes-

ta Capital, assistido pelo ca- O Credilo .Jtluluo Predial,
rinho dos seus, o inolvida- pagou sabbado último o premio
vel historiador - desemba- maior do 243' sorteio, no valo:·

gador José Arthur Boiteux, de 5: 170$000, que coube as

que viveu uma vida toda de- prestamistas Maria Lygia e S�r

dicada aos nossos interesses gio Silva, possuidorês da cader
e à pesquiza do passado de neta n. 13.090 e residentes no

Santa Catharina, de onde logar Vargem Grande, no distric·

soube tirar, de quando em to de Cannavieiras.

quando, os exemplos digni- Esse conceituado clube de sor

ficantes de nossos antepas-, teios realiza as suas extracções
sados, muitas vezes já es- com muita honestidade e criterio,

quecidos e cobertos pela poei- motivo porque goza d� grande
ra dos tempos. conceito, .crescendo dia a dia o

Hoje, ás 7 horas, pelo de- número de prestamistas.
curso dessa data, a familia A presteza no pagamentn dus
do i1Iustrado conterrâneo seus premias é a demonstração
mandou rezar missa. na Ca- mais cabal do corretis�imo modo

pelIa do Senhor dos Passos. de proceder do Credito Mutuo
Os professores e alumnos Predial.

dJ Instituto Polytechnico, o O último premio mliar veio

Centro Academico XI de favorecer á d u a s creancinhas
Fevereiro e o povo em ge- pauperrimas, que ficaram radian
ral realizarão, ás 17 hons, tes e jubilosas, pela felicid:.tdc lhes
uma romariô ao túmulo do ter sorrido, dando-lhes ensejo d�

grande morto, no CeTlliterio proporcionar melhores dias para
da Irmlndade do Senhor dos os seus velhos paes.
Passos. O

.

Credito filuluo occasionou
assim �ma grande felicidade.

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista. O melhor sortimento

artigos para homens �,à
casa A CAPITAL.

Tiroteiam, em Porto

União,monarchtstas e

communistas-
----------�----------

Reuniu-se domingo, ásl 10

horas, em sua séde, COI11 a

presença ele crescido I1ÚI11�
ro de associados, a União do
C0ll1111 -rcio. ludustria e La
voura ele Florianópolis, sob
a presideucia do disti reto

negocia-ire sr. Miguel M.llty.
Foram examinadas detida-

Porto União, 8 (Gj=-Houve ôntern nesta cidade
grave conflicto entre os elementos monarchistas da fac
ção patrionovista, e um grupo de extremistas, 'verifican
do-se cerrado tiroteio. Saíram várias pessôas feridas.

o Serre é
a IIe l"""(')ao ?

A sessão da
Câmara

r��O;:�����������:!l���
f"I��' .:1t:-,r-....��r..��r.:.;p-".

t t -

d �N
-���"'""" ...��"..."'"""---""""""�..-�I11Cil C as rcciamaçoes os.r� '�'

socios attingidos impiedosa- :.� AC IOA �
mente j)210 accréscimo ex'-:cs- '1J "�
sivo d : i.niosto dz in.lustria �.��

�- .--- .

��,; proí.ssõ-s, cobrado pelo'" E" d 'd
�

S., prec�so ar meIOS e transportes a Florianopolis. fiJ
Thesouro do Estado, cujos � E' preCISO dar guarda civil a Florianopolis. �
novos lançamentos estão a- � E' preciso salvar o Brélsil. �
pavorando O nosso meio � E' preciso salvar o paiz, fazendo-o vestir uma larda. @�
COtl1,l1�rcial, já tão sobrecar- �� E' preciso salvar a Nação, fazendo-a ir procurar pi- ��
regJ.do r asphyxiado pelo � pitas no fundo da terra. r..1

íisco. � E' preciso salvar o povo brasileiro das z irras exlre- �
Usaruu da palavra, ex- �� mistas. "��

pondo seus pontos de vistas, � .

E' preci:o ddeixar .que os extremistas de sapato de �
quanto �l directriz a ser euce- � vermz e camisas e sêda preguem idéas dissolventes. �
tada pela União, a respeito � E' preciso haver carne para canhão. ��

do facto em lide, os srs. Mi- � E'
..

b �::�
.

• � preCISO que os sem ira alho, famintos aceitem tais ...

sueI Malty, Francisco Mello, �� idéas.
'

�/[
.

O t d L O r.� E'
®

Manoct ona o a uz, s- � preciso que baja idéa para quem tem fom!". [W
cal' Cardoso, Feris BOclbaid, �r.; .�' preciso estar com o estomago vasio para pensar e [i.Ii
Uscar 13onassis, firminio Vi- � raCIOCInar. �
eira e outros. JlJ E' preciso que haja extremistas para serem combati- 'W

Foram teImadas diversas 'ü1 d
��

� os. [!,'
medidas, em caracter de UI' �' E' pr

.

h
.

I d'd r.�
.��.

eCI�o que aja aposto 02 Cl:TI:\ I éa p:lra 'Pê !(-).:
I gcncia (',-,,,1 r-.:laç50 ao ca�;o,,I1J ela tenha proselitos. ��
1 lellUO sise il1<li'cada nova reu- ;�� P' F Id d d D

��

� or ISSO na acu a e e ireito do Rio de ldnei- ri�

nião para í'll11anhã, á noite, � ro está o sr. Leonidas de Resende regendo uma catcdm, �i
na mesma séde, nos altos � c?mo. bom comunista de camisa de sêda e sapato de ver- rw
da Confeitaria Chiquinho. � mz.

��

Nos talões e avisos de � A mocidade empolgada por tais idéas se deixa matar �
lançamentos apresentados á � pelas patas de cavalo da policia. �
União, nos foi dada opportu- � E' preciso combater os extremistas. O sr. Leonidas �
nidade de verificar que a � de �ezende como bom comunista quiz avançar em cento �r
llléd ia do lançamento accres- � e CInCO contos de réis da nação. �
cido atbnge a 30010 mais ou � O sr. Getulio Vargas cortou a pretenção do cateJ(a- ��
111·::110S. Dahi O natural e jus- � tico do comunismo. �
to alarme estourado em nos- � E' preciso combater os extremistas. �
so cOl11l11crcio, pois, si a � E' preciso resguardar os cofres públicos da pilha- U
renda orçada de 1934, pela � gemo

��

referida níbrica, alcançou á �
_

Ha pouco. tempo foi prezo em S. Paulo, por solici- �
quantia prevista de � taçao das autondades de Montevidéo Abraham Kaplan �
2,520:000$000, O augmento � Karmanovitz. ��
a,gora de 30010 juntará, a mais, � E: preciso saber quem é esse Karmanovitz. �
756:000,$000, entretanto a � E o representante comercial da G. P. U. famioerada :�
mesma verba foi orçada, para

�I organização policial secreta da Russia Sovietica." �
es:e a n l, em mais 150 crn· � E' pr' b f K r.�LI�'_"I eCISO sa er o que ez esse armanovitz. Itr

to') sómente. � EI b t I 'Ih de a eu a guns mI ares e peõos uruguaios e pe- 'it'
Absmdo flagrante e � neirou. ��

injLlstiça clamorosa. � Que camarada, camarada! Mas os camaradas não �
Urge uma providencia i 111- � estiveram pela camaradagem e estrilaram. t �

mediata do governo em co!- � E lá se foi o camarada preso pela policia que não �
laboração com o Commei"C!o, �. foi camarada. �,
Industria e Lavoura. �J E' preCISO salvar o Brasil dos extremistas. F.�

� E'
.

h
�

���.............�.��,·�...��=���r�=�� � preCISO Ir con ecendo como são os chefes extre- Iii'
I'!.I mistas.

��

ver�:J,�p'r:s��tt:apso�op��dç:�e:�::: � M., é p,e,;<o começa< de c;ma pa,. ba;xo. ��
.

Combater primeiro os extremistas de automovel e �
vistos, a CASA ROMANOS. � colannho duro e depois os coitad03 famintos e maltrapi- �
I

'"

t � lhos, dando-lhes pão c trabalho. ��
de nSls e-se na � E' preciso obdecer a uma ordem, cortar os galhos �
na � d d d

�

demissão do � z:s.arvore que ão a semente e epois, o tronco e as rai- �
� . �erseguir os desgraçados e deixar os que vivem á �

sr. Parrei ras � trIpa forra e que sabem ficar abrigados comodamente, co- r.,JI
� vardemente em suas casas nas horas de ref '

I"Ij

r.� _ 'd'"
rega e que 'ir

Rio, 6 (AG. INTER.) Cor- � nao esta ueIto. �
re insistentemente o boato ���I

E' preciso sabeI o que se quer fazer; ou o governo �
de que o interventor Ary Par- ij qu�r combater os extremistas ou o governo quer só perse- �Ireiras solicitou demissão ao ����

gUlr os que não têm onde cair morto. �
Presidente da Rupublica. S. � E' preciso saber :i é �m combate de póda, para que �
S. teria declarado aos seus;

a planta cre�ç� com maIS ViÇO ou é um combate sistemático �
a!l1igos que queria ver os se- � e de extermmlO, mas em tudo, deve haver órdem e metodo. �
tiS actos examinados por um �Zi BIS B I L H O T A �
tribunal de honra. l�::s'!.���r*5Ketl�*::*ga..a::�!'t�o=:w=o ��1

_ __. 1.�..a_;z;.�a:.&.�

C�ngresso dos
Co IIecto res

SAABRUCKEN, 7 (G.)
A primeira secção do plebiscito
do Sarre, com a votação dos
funccÍonarios publico" trabalhado

res, ferroviario� I postaes e policia,
teve inicio hoje, às 8,30 hora�,
O voto foi secreto, mas as inves

tigações realizadas pela Uniled
Press revelam que os primeiros
votantes deram uma maioria es

magadora em favor da volta da

região à Allemanha.

Rio, 8 (AO. INTERN.)
A sessão de ontem da Câ
mara decorreu bastante agi··
tada, sendo travados violen
tos debates em torno da po
litica do Maranhão.'"

S. Paulo, 5 (AO. INTERN.)
Ontem foi instaIlado

nesta Capital o Congresso
dos Collectores Federaes de
S. Paulo, o qual é presi
dido pelo sr. Paulo Martins,
repn:sentante do Ministro da

Fazenda.

iI:x
,...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercío, Indus-
tria e Agricultura

Preços correntes na praça de Arroz em casca sacco 12$000 ARROZ.Florianopo!!s Farinha Barreiros sacco 13$000 (Por Sacco de 60 ktlos)
Farinha commum sacco 9$000 Agulha Especial 55$000Farinha de milho sacco 1 4$000 Aculha Bom 49$000Café em côco sacca 25$000 la;onez Especial 44$000Ervilha kilo $200 laponez Bom 40$000Banha kilo 1 $600 Bica Corrida 34$000Assucar grosso arroba 6$000

l!lERCADO ESTAVELPolvilho sacco 15$000
\

Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $300
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhas lata 1 8$000
Nozes kilo $100

Extra BANHA

DECLARAÇÀO DE FíRMAS:
INDIVIDUAES E COLLE

CTIVAS

Jun'laCom
n1ercial (CIo
Estado

A PEDIDO tão nefando crime, simplesmente
porque o Seu Fulano, ou o S-'U
Beltrano, necessitava ou necessita
exibir talou qual virtude.

Muito mal e arradamente anda,
ainda, o sr. capitão joão Cancio
de Souza Siqueira, procurando ri
dicularizar os que, temerariamen
te, se mantiveram nos Fastos no

momento do ataque ao PalacioNo do Regs. 1433 O sr, Capitão JOb Clncio do Governo. Lembre-se daquelaData " 8-12-934 de Souza Siqueira, em carta pu- sentinela, daquele simples e mo

De Musse & Filho, para a blicada em o Correio do Estado desto soldado, daquela anonima
exploração do cornrnercio de de ontem, destroe por completo praça de pré da nossa Força Pu-

Ih d a sua al.rmativa anterior, de ter blica, que, de joelho em terra,seccos e mo a os, com o

capital de rs. 3:üOO$OOO, em evitado o fuzilamento d e um of- fuzil em punho, á porta principalSão Francisco do Sul, ficial do Exercito, em a noite de de Palacio, iluminado por todas
15 de Novt'mblO de 1922. A as lampadas do recinto, sem reNa do Regs. 1434 sua interlerencia no sentido de evi- cuar um passo, á peito descoberData "22-12 934 tar tão monstruoso crime, limi- to, sublime na compreensão de

C tou-se-e-é o que se d epreende de seu dever, resistiu, serena e im-De Schadcr & ia., para
.

sua ultima carta-ao relato, em passive], á saraivada de balas que
a exploração do CJ.mme�clO b- sala reservada, e após o rest e- pontilharam as paredes do saguãode comissões c conslgllaçoes,

lecimento da calma e da ordem, da entrada. Ela foi bem a en-C0111 O capital de rs .

dos acontecimentos verificados carnação da sentinela pagã de60:000$000, cm Blumenau.
5 dnessa enervante noite de 1 c: POf'lpéa. Ela simboliza, á rig»,No do Regs. 1435 Novembro, ao então Governa- a nossa Força Publica que, emData - 22- 12-934 dor do EStado. toda a sua existencia, só nos tem2$000

I
Está certo. Assim, sim. Que o dado a nós catharinenses, motivos

Mantas Gordas,
J I

-

1 $900 O.: Sterna t rrnao, p.ara a
sr. Capitão João Cancio de Sou- de envaidecimento e orgulho pela

Patos e Manta
4$000 1 $800 exploração do cornmercro em

za Siqueira tenha dito isto, aquilo I sua disciplina, bravura e nobreza
Gatos do matto uma Sortida regular

I tc com o30$000 FIRME gera e serranas, e .,
e aquil'outro, de ouvido a ou- de sentimentos, Elia, por si só, é

Lontras média uma

3$000
MERCADO

capital de rs. 150:000$080, vido, numa sala reservada, sem eloquente que baste, para que

Graxaim do matto uma

It l'
M'4$500 DIVERSOS em ayopo IS. testemunhas, compreende-se. l� aquela noit e de 15 de Novembro

Graxaim do campo uma

.1Catetos médios uma 4$000 No de Rcgs. 1436 dai não se infere qu� isto, aqUl o não seja relembrada por entre o4$000
(por kilo)

2 93.� e aqui!'outro se tenha verificado, sorriso amarello do ridiculo ou do
Porco do matto uma Cêra 6$000 Data - 22-1 - 't

d d3$000 1$'500
C t

e seja a verdade. To o mun o motejo.
Largatos grandes uma C bo

I d J

d f'
�

8$000
e

1 $.":00 De T 1;0 oro onstan 0- sabe, porque gran e 01 o nurne- QJanto aos torcedores da re-

Veados mateiros kilo Cd,
d

arne e porco
1 $Jr.:.OO pulos, para a expl�ração e ro dos que o sentiram, que de oolnçãozinhr: que espera-n, n ío é

DIVEf SOS Touci:lho
t IdI' .

.

I

t
um café, COiTl o capi a e rs. ma estar, agitação e n:-rV051Smo commlgo: nunca torci nem pelas

Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI- CAMBIO 1 :000$000, nesta a intriga, a mentira, a calurnnia
... zinhas, nem pelas ... zonas. NClnca

Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE Praças 90 d[v á vista
3 imprimiram ao período governa. fui parasita dos cofres públicos.

55$000 (3 23) d
.

63 No do Regs. 14 1
D H I L�aZOlina

caixa Taboas de lei est. x uzia 51 Londres 58$563 58$9 'me!ltal do f. �rc; io uz, qu,� Sou homem de trabalho. N:io sou
6000 000 Oab 22-12-934

élas de cebo caixa 1 38$·
« Paris $785 depositava em seus amigos, su- aleijado. Não preciso, para viver,

oda Pyramide caixa 58$000 Taboas lei largo 3x? 1 dz. 54$000
I
« Hamburgo 4$790 De César Assumpção, pa- balternos e protegidos, céga e ili- das muletas desse protecionismo

ebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28$000 « ltalia 1 $020
ra a exploração do commer" mitada confiança, por alguns des- que tanto nos vem infelicitando

élas stearina caixas 35$000 Fôrro de pinho 14$000 )} Portugal $530 cio de fazendas, armarinho.: tes mal correspondld�.
.

atravez d� tOd0S os GJv-;nos.�éa Ma)" Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York 11 $870 I

etc., com o capital rs. . . . .. ,Para que não palrem du ..id.is Nunca fui e não sou can.lidato a

Côco sacco 50$000 16�000 « Hespanha 1$020 20'000$000 em Rio do Sul. soore a conducta d, seus cc-upa emprego publico. Nunca transigir
:;"arello sacco 6$500 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 « Suissa 3$880" nheiros de armas, já mortos, ii com Governos, nem Jirecta nem

:'arellinho sacco 8$5CO
« Bdglc:1 2$780

que me:prendiam la "os dej.imizade, indirectamente. Nunca pleiteie la-
'arinha de milho Ma";alina caixa Mercado du Rio « B. Ayres 3$450

como o sr. Capitão João Cancio 'oro>, nem P'" rm:n, nem para
24$000

FEI]AO « Uruguay 6$200 Não comprem carteiras, luvas' de Souza Si'�uejra, tarnhern oHI' terceiros, Nao necessito d � re.olu-�élas de cêra kilo 7$100
(P sacct) de 60 k.ilos) « Hollanda 8$065 meies, sombrinhas, sem primêira, Clais di\ n:)ssa Forp Publica na- ções plra viver.,..rampos p. cêra kilo i $400 I

or

mente examinar o novo sOítimc:nto luela epoca, eu repito qu� QU3.uto a03 "carro.l blinchd,'3",fimento Mauá '"cco 11$500 Preto novo !����� T RIO
recebido pela CASA ROMA na no;t, de 15 de No"mbro d, sim, e pas," ° "cib" é connigo.

>hosphorosPinheirolata210$000 Branco especial L0:000 CURSO PREPARA O NOS, á rua C. Mafra 26. 1922, não) houve quem tenta3,e Contarei a historia d�b e direi
�rame farpado n. 12 rôlo 25$500 Vermelho 2

ou prem,dita"e as"","" a quem de ,"as consequenci,;; que o, ho-\ramefarpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000 Exame de admissão ao ÇJymnasio
luer que fosse. S::>bre a mc:m:>ria �ens de bem, 03 que t&m a c::>ns-

MERCADO FROUXO
As aubs terão inicio a 15 do

Tim desses ab:negados servidor�s di) ciencia de ter cumprido cO'n 3eus'INHO DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA corrente. Informações à rua Felip- e ep.1a iie Eitado c di Patria. que à nossa deveres, não te,m;m a publicidlde11 0$000 Pe Schmidt n. 119 com o Prof. exemplar Força Publica d �ram o de seus actos, não se enfurnam á
(Por sacco de 50 I�il!)s)55$000 Xavier. A C. Telcphonica Cathari- melhor de suas energ-ias cum,Jrin- sombra do silencio, antes, pelo

Fina com pó 11 $000
D b d 1934 nense acaba de instalJat' umdr' t contrario, procuram-na como a luz

20$000 Grossa sem pó 10$500 I
ezem ro e.

Ih t t'
o, sed�mpred

e re

19lOd3af'1enlde, d03 merl'dl.an,> ond" se esbatem todas
22$000

MERCADO FIRME appare ,o au oma.lCO na re- seus ar uos· :":veres :! S0 a J, _._20$000 sldencia do sr. MiItO!1 E. SU- não d�ve pairar a n;gra n;buloie as
.

sombras das invencionices e30$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO livan,que tomou o 11. 1642, I da tentativa ou pre:nedítação de dos equivocos.5TorK em 19-11 Entra3ase 5ahiàas

A' I
.

27$000
24 a 29-12 ��;������jt�Ê�l��,��:��� qUi vo tarei para tsto.

5.444 � CONVENÇA-SE � Florianopolis, 5 de Janeiro de1 �:��� � que nos �eceptores PHILIP� são apro�eit�- � 1935.

5.863 �� das todas as _Importantes conquistas da SCIenCla � fi. ,7«onlenegro de Olivdra

� do rad:o, razao porque recommendamo-Ios. �
'� AGENTES:-. COSTA & Ca.

� VENDE-� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis r� � &;:r finos
Lmo-�'(J

�,__ �
..

veis. ratar no .

ar-SE QUERES Af\'JlAR DE ������"���,�������� go �enJamlll Constant n. 2, dasAUTO commodamente e com

A� S
iii

�
II

.

lOas J 4 horas.

F;n�;tV08-200 !nger e Ulg a ..

A IM-P-R-E-N-SA
chln9 ompany ao

público

Está
CertO!a m �

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 33$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR

MERCADO FIRME

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

FRIO

Diamante
Christal
Moido

(Por
Em latas
Em latas
Em latas

caixas de 60 kilos)
de 20 kilos 125$000
de 5 kilos 130$000
de 2 kilos 130$000

Terceira

COUROSSAL DE CABO
Limpos pesados kilo

9$000 Refugos pesados kilo
7$500 Limpos leves lcilo

8$000 Limpos L" ';U3 kilo
20$000 I Cedanho kilo

PELES

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moído de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

XARQUE
(por kilo)

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
,5acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

Im quintos
fim decimos
.afé em grão arroba
rassouras 5 fios dz.
'assouras 3 fios dz.
arque coxões arroba

I
arglle sortidos arroba

.: Mercado de Florial1opolls
�íjão preto sacco 15$000
iijã� branco sacco 20$000
lJão vermelho sacco 15$000
ilho sacco 1 2$000
tata sacco 10$000.

'. nendoim sacco 10$000

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

105.878
108.280
27.39í
22.511
25.496
13.5GO

7.555
15.306
3.274
8.110

Faltam as sahidas dos depositos particulares .

Chegou
A VO'Z DE OURO

Phone. 1.212
Complet(Ju no dia Iodo cor-

E NAD.b MAI3! rente o seu primeiro anniversario
o brilhante semanario independen
te e noticioso «A Imprensa», que
se edita em Tubarão, dirigido pelo
nosso presado colIega sr. M lnoel
Aguiar.

«A Gazeta» apresenta-lhe cum.

o Radio de Qualidade Em joias, moe

das, barras, etc.

Compra-se, le-
galmente autorizdo pelo Banco- Prevenimos não ser nosso empregado um desconhecido quedo Brasil, pagand�-se os me lho- perCOlre as ruas desta cidade offerecendo peças para machina de
res preços: Unica joalheria auto- costura, oleo, agulhas e outros accessorios, abaixo preço cuja procerizada pelo Banco do Brasil, Ro dencia e qualidade desconhecemos.
berto Müller-Rua Trajano, 4C. Advertimos gue nosso unico representante em FJorianopolis OBras i I����r:�OO�:;":1r31r��r;e1 f: o sr. Antonio�. Abdu estabelecido �o predio n" 16 da rua� ,

-Th t � Tiradentes, (esqUina da rua Saldanha �annh�) com stock per�a- pagou!� ��
C I n e ea

rOIr.� nente de

peças.,
oleo, agulhJas e accessonos le?l!imos a preços fIx?s-----------------------,qjF � � d f"d d t b I d "t d B I Rio, 5.-(G)-0 sr. sr. Ar-.. , ROVAL ,) e eon cnm a e com a e,_ a e preços em vigor para. o o o rasl.

�

thur Costa, ministro da FazendJ.rtI� It Continuamos a oherecer a todos os nOSSOE clIentes o SER-
L

�
� d h d d f b remetteu hoje para ondres a

DE SE f·t I ··t . � 12 DE JA1..JEIRO � VIÇO SINGER para �o as as �ac inas
.

e �ostura e nossa a ri-
importancia dos juros dos emhres-J ..). EN.

-

u�a �on OI a,:_e casa, ASI a na rua pnn
�� rw cação, motores, etc., afim de evitar posslvels enganos e a conse- r-

I d d t t J P a ndos :'

? �� -

timos externos. S. excia. declarou
cipa o IS nc o « oao esso», com u

'ti, rw quente exploração da bôa fé do público desta cidade.

I
para o mar.

- � • � que não sabe ainda quando irà áTRATAR NESTA REDACÇAO ������--�J':�=_����OO SINOER SEWING MACHINE COMPANY capital daInglaterra.

OuroAtwater Kent
f·

i
o mundo em sua casa

primentos.DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

"'.- .",'

I

11\ I

.

f
• r

,
- .{

,�
,
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A'S T E R ç A S-F' E I R AS

DIRECÇAO:--Do médico veterinario
Dr. -.J. -.J. de Souza

"A 6azeta" AG R I CO LA

Dr
pELO AGRoNC1M.!)

Ariosto R Peixoto

Arados' Rud SackCorrespon ..

dencia
Os nossos criado

res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assurnptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecim:n
tos sobre os favores
que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, c1u �

serão respondidas nes

ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do.
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procurare m os

contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
pard a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A corres.iondencía

deverá ser dirigida
A'a8cção "A. Gazela

Agricola"
CAIXA POSTAL 37.
Florianopolis- Sta Ca
tharina.

Representantes exclusivos para o Estado de
Santa Catharina CARLOS HOEPC(E S. A.

Filiaes em: Flortanopolis, Blutnenau, [oinville,
Laguna, Lages e São Francisco.

As

-

ACCAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

o homem em face dos
regimens politicas

A LIBERAL-DEMOCRACIA concebe o homem-cioi
co, o grand� absurdo biologico: addicionou as vontades dos «ho
menS-CIVICOS», e a somma passou a chamar-se <soberania-nacio:
nal» ; relacionou esses dois conceitos e nasceu, então, um monstren

go o vólo-a berrante mentira que serve de instrumento á oppres
são das massas trabalhadoras, illudidas na sua bôa fé, quando de
veria exprimír um interesse real, directo, sendo uma relação entre
o eleitor e o candidato, do mesmo modo como este seria Ulna re

lação entre o problema publico e a solução alvitrada pelo Yotan-
te.

Em torno da concepção liberal se cre:!ram essas formulas
sediças que se denominam «a causa publica», a «voz das urnas»,
«a moralidade administrativa», o «civismo)}, «as massas eleitoraes}},
a «luta dos paltidos)}, e ainda, «igualdade, Jib�rdade, fraternida
de».

O COMMUNISMO materialista conhece o 'homem·econo
mico, mentira tanto philosophica como -scientifica; abandonou a

parte moral do individuo, curando tão sómente do seu aspecto eco

nomico. A complexidade da natureza humana foi e5quecida; espiri
to, cultura, sentimento, dignidade, personalidade,-os factores que
caracterizam o ser humano-foram supprimidos.

Em torno da concepção bolchev;sta se forjaram formulas ii
lusorias, como sejam o «determinismo materialista», a «proletariza
ção das massas)}, a «:ocialização dos meios de producção)} , a

«dictadura do proletariado», «os direitos da colIectividade».
O INTEGRALISMO affirma o hom�m·lotal. Toma o

individuo na sua realidade·material, intellectual e moral; condemna
tanto a utopia liberalista que pretende criar o m�nstro sem estoma
go, como ii utopía communista que pretende criar o monstro que
�ó possúe o e�tomago e o sexq.

\

Escolhe-se um lagar bem
arejado, onde o ar circule li
vremente, aberto de todos
os lados, mas livre das chu
vas, coberto de telha ou pa
iha. Fazem-se uns taboleiros
de sarrafo de malhas largas
no fundo. Nesta cesta baixa,
col!ocada a um metro mais
ou menos do chão, estende
se uma camada de um só
tuberculo e assim fica du
rante 2 mêses. Terminado
es e prazo, levam-se as ba
tatmhas para um lugar bem
abafado, como uma barrica

ou buraco no chão. Nesse 1lugar põe-se primeiro uma

camada de palha ou de es-I
rume, em m eia fermentação.
Ahi fcarão as batatinhas so

mente 15 dias e se notarà a

b:otação, em seguida.

Farinha de Amendoim

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA
C. POSTAL, 112 PHONE, 1.626

:reram de mamrnites: e.tes ani
naes eram vendidos prématura
nente por este mal.

São enormes os prejuizos cau

ados pelas doenças do ubere.
?ela perda de um ou mais quar-
tos diminue a producção do leite

I N t bque ás vezes não é sufhciente pa- O as 50 re
�a c�iar, o be serro,

_

e as_ vacca:, a ave iamuteis a repr .ducção, sao vendi-
das jà na eda le de 4 a 7 annos,

Parte de mortes de b zzerros pó
le ser aUribuida à in'lamrnações
lo úbere, porque nellas o bte é

�eralménte alterado e prejudicial
lOS pequenos anirnaes.

Alta parte dest IS rr a .imites pó-
1e ser evitada por meios prophy
laticos e outra parte póde ser cu

rada por trato conveniente logo
Jepois de appar ecerem os pri
meiros symptomas da doença.

Doenças de ubereboas sementes e a

sua conservação

PARA AS BATATINHAS rações e caJa uma deve du-
NÃO GRELARE/\1 rar dez horas seguidas. Fin

do esse tempo, as batatas
Quando se empregam meios precisam S2r lavadas durante

de conservar as batatinhas momentos em agua limpa e

e ellas brotam, podem ainda fresca, e.n seguída escorrem

s;:r aproveitadas para guar- se bem, para enxugar á 50111-

dar e nunca mais brotarão. bra. Quanrío estiverem pcríci
Para isso toma-se lima gran- tarnente sêccas, podem vol
de tina de madeira e se des- tar ao galpão e arrumadas
pejam 10J litros dagua. Em em camadas bem finas, de
seguida se derrama, aJS pois de pulverizadas com cal
pouquinhos, em filete fino, virg-rn 0�1 f!or de enxofre.
um kilo e meio de acido sul-
furico official, encontrado nas BROTAÇÃO DAS BATATI
pharmacias ou casas de dro- NHAS PARA PLANTAR
gas. Nunca se derrama pri
meiro este rerncdio, para se

pôr depois agua, porque a

pessõa se queimará. Todo o

cuidado é pouco. Se as ba
tatinha!'; tiverem pélle muito

grossa, dura; rugosa, ponham
se dois qurlos dessa droga
chimica

Só se devem banhar os

tuberculos, quando os olhos
estiverem apontando e os

brótos ainda muito pequeni
nos, e não antes de brota
rem e nem muito depois.
A solução do acido sulfv

rico serve para muitas op-

Em torno Ja concepção integralista, lançamos as formula:
definiti vas de salvação nacional e humana, exprimindo realidade
tangentes: «O Estado organico> , a «organização corporativa c!a
Nação», a «economia dirigida», a «representação corporativa». o

«homem integral». o «realismo politico- i :a «harmonia da, [orças CAUSAS GERAES DAS
s »ciaes». a finalidade socia]», o «principio di autoridade" , o MAMMITE5
«primado da intelligencia»,

O Integralismo é a unica força c-paz de amparar o ho
mem, hoje completamente esquecido pelo Estad:) liberal-burguez, co
mo ainnquilado e humilhado pelo Estado marxista-sovietico.

" n
u

CIDADES INTEGRALISTAS
O Brasil conta, presentemente, treze cidades que foram dis- Sua milicia;

tinguidas, pelo Chefe Ndcional, com o titulo de <Cidades integra- Blumenau, pela impressão profunda que causou ao Chefe
listas», a saber: Nacional a disciplina, volume da milicia, organisação technica e

Victoria (Espirito Santo), entre outros motivos, por se ter secção infantil.
ali realizado o 10. Congresso [ntegralista: .

[f3rusque, �?r. se ter destacado de maneira notave], na or-

Fortaleza (Ceará], por ser a séde do primeiro nucleo do gaDI.sação de su� milicia e ao mesmo temp.o ter dado á chapa inte-
Nordeste;

.

_ I glahsta, . no. pleIto de Outubro p. p., maIS de SUO votos, o que é
1{io Claro (S. Paulo), por ter sido a primeira cidade do extraordmano para a sua pequena população.

Brasil, 01de se vestiu a «camisa-verde)}; -0-

Jabolicabal (S. Paulo), por terem sahido do Gymnasio 10- Pe Ios M unic i p ioscalos estudantes que desfraldaram a bandeira do sigma no paiol; NUCLEO DE FLORIANOPOLIScr;heophilo Oltoni (Mina; Geraes), por ter sido a primeira P P d O'd d
.

d 11 d C f N I
ara a· rovincia o istricto Federal, onde vão fixar re-CI a e mmeira que respon eu ao appe o o he e aciona ;. d f fBarra do Pirahy (Rio de Janeiro), por terem seus mili-

si encia, oram trans eridos os compar.heiros bandeirantes AlpheuTolentino de S:luza Jr., inscripto nesse Nucleo sob n. 43, e Paulocianos sustentado renhido combate com os communistas, quando as- V d Rsaltada a séde integralista;
ieira a osa, clpitão do Exercito, recem-inscripto sob n. 288.
-O bandeirante Alpheu exerceu, com grande abneo:Jação e eHicien-Ribdrão Preto (S. Paulo), por ter sido o lugar onde o Che- dfe Nncional fez a primeira conferencia naLionalista e pelo volume
cia, o cargo e instructor geral da milícia de FJorianopolis.

actual da milicia do Municipio; Amanhã, ás 20 horas, haverá na séde se3são publica, d�.
cp ve-ndo fazer a conferencia o academico companheiro Jorge Lacerda,orciuncula (Rio de Janeiro), por não haver mais hO'llem

um dos leaders do movim:!nto integralista no Paraná.válido que jà não se tenha inscripto na milícia dos «camisas-verd.es)};
[f3ôa Vista do Erêchim (Rio Grande do Sul), por ter si

do a primeira cidadé! gaúehi que lançou um manifesto integralista,
fundando' um nucle�;

Itajahy, por ter sido a prim:!ira cidade da Provinc.ia de
Santa Catharina qu� organizou um nucleo integralista;

Joinville, por t.:r sido a primeira cidade de nossa Provin
cia {m <pe se vestiu a camisa-verde e pelo volumG e disciplina de

Dr. Hermann Rehaag
INSPECTOR DE VETERINARIA

CAUSAS E PROPHYLAXIA crobios communs que se encon-

DAS MAMMITES tram nas immundicies dos curraes,

nas mãos dos ordenhadores, em

feridas etc. pódem provocar in

Ilammações do úbere, caso elles
encontrem meios opportunos ao

seu des-nvolvimento, Estes micro
bios entram pelas aberturas das
têtas. Estando intactos o ubere,
as cysternas e os canaes das têtas,
e não contendo leite os ultimas, a

entrada de poucos germens não é

prejudicial, porque elles não pó
dem augmentar e são eliminados
na proxirna ordenha. Mas, ficando
nos canaes das têtas e na cyster
na restos de leite que representa
um meio excellente ao desenvol-

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
fRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode (Iiri
gir-se a Raphael Tslgiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

As doenças do ubere são mui
to [requentes nas vaccas existentes
no Estado. Em quasi todos os

rebanhos encontram-se a n i m a e s

com só três ou mesmo duas têtas
em luncção, e outros com chilra
das e feridas nas têtas ou nos

quartos que, quando não tratados
cuidadosamente, pódern causar a

sêcca da respectiva têta. Quando
trabalhei no frigorífico de Mendes,
-rn que a maior parte do gado
ibatido provem de Minas, obser
lei que quasi todas as vaccas,

.acrilicadas em menor idade, sol-

vimento dos microbios, estes se

multiplicam rapidamente e p�ovo'
cam inllammações,

Contiaúa

Avicultura
O dr; Juan E. Richelet, que

durante cinco annos consecutivos
fez estudos em mais de mil exem

piares de aves, afim de saber o:

rendimentos das mesmas em carn:

limpa, miúdos, sangue, pennas
etc., levando em consideração ó

raça, edade, estabeleu o seguinte:
Gallinha orpington, adulta:
Peso em pé 2.350 grs.
Pennas 100«
Carne 1 .7 50«
Desperdicios 450«
Sangue 50«

Rendimento 74,5010
Gallo Piymonth Rock de I 5

Quasi todas as doenças do u

bere são originadas por microbios.
Além dos germens typicos das
mamrmtes, tambem diversos mi-

A palha de aveia segundo as

analyses procedidas pelo agrono
mo Grandeau, encerra 36,95010
de amido e assucar, 1,64 de ma

terias graxas, 4,55 de materias
azotadas e 37,97 de materias
lenhosas.

Nas analyses do grão, o rele
rido agronomo determinou as se

guintes percentagens:
Gluten e albumina
Amido e destrina
Materias graxas
Cellulose
Substancias mmeraes

Águas

9,80
59,09
4,58
11,20
3,33
12,00

mczes:

Em pé
Sangue
Pennas
Desperdícios
Miúdos
Carne limpa

Rendimento

3.000 grs.
75 «

175 «

400 «

250 «

2.108 «

70010

----

100,00

Argentina
COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHAIM.

• GATO DO MATTO ETC.
Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho

-�� Geronymo Coelho :a&-
\

Pellaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por j. Fer
reira da Silva

U.11 trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

Refrigerador?
UM refrigerador é �m 8rlllld� �cnforto pu. • lu, , urrlbem "'.

emprego de capital que preCisa de estudo. .

Os refrigerad ores G. E" além de pessulrem tudo O que h. d.
mais moderno e perfeito em refrigeraç�o electríca, truem,'" mire.

General [lectric! um. iuprema sauntia d. qualidadt!, Glullçio • v.IOI.

Ao comprar um refrigerador, &lsstgur.·•• d. que • lII.d,ina I lt&.
• o fibrjcln�. cQr.hc:ddo • d. confiança - ..I). • ,./rlltlt,.ât.H G. I.

Peça Informaçõu 09 uma dllmGnsti,�io, a •• jJ!� 4M
.0111)'$ 'lIucilia,.... lei.pile... _. .. .� '"

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

Quem afil:nça
o seu

MATAI ,
iii

CORR[IO AE.�EO

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-U ruguay-Argentim

Chile-Perú-Bolivia

SABBADO 12.00 simples
10.00 regs,

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----CaravelIas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20.00 simples

18.00 regs.

Com .-5OO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a lndustria Chimica Cura S. A., Blumenau. I VonfeitariaI Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

I
RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I�-��������I

Chiquinho

I Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA; premiadas com cheques de

5D$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

-

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
. _ _ II

End. Tel.: "A therino"=-Caixa Postal. 102--- Tele�

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephotie n. 1632

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

Sociedade Immobiliaria Catlzarincnse Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U::. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
p-la Prefeitura Municipal de São José. cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seusfilhos.
Linda Vista Punornrnlco.

Esplenõtõu praia t)e banhos.
Optima nascente àe agua potauel.

Terrenos completamente planos.

f9 VILl.A BAl.NEARIA DI5TA a:

1008 metros àa Ponte Hercilio Luz,
800 do Brande Quartel fet)erai. em construcção.
600 do Brupo Escolar 10s� Boiteux.

Na s�t)e t)o Districto To do Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pes5ôa e Florianopolis:_- Biguassú,

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se Encarrega da construcção t)e I?r�àios

nos lótes cõqulr-lôca.meôlcnte o pagamento de uma_entraàa á
vista e o restante em pagamentos rnansnee.

.-. DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com coníortaveis compar

timentos para exmas. familias

Restau rant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sórnentê

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
I _ ---·-.�e Moralidade-Casa de primeira ordem

� de Novembro, 4 -- Telephone, 1420Informações completas. á Rua Conselheiro Mafra. 82
PHONE. 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

ompanhia Alliança da Bahia
._- funàaàa em 1870 -_.

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital realisaào
Reservas mais õe

9.000:000�OOO
Receita em 1933

36.000:000$000

1mmoveis 17.762:703$361

Respon'JabTà à
13.472:299$349

(Estas re� I a es .a.ssumic1as em 1933 2.369.938:432$815
fOBO e TR���CV;g,�aàes refere!!l-se sórnentz aos ramos de

a rompanhia opérc)
TE5. que 500 as DOl5 UNlr05 em que

Agentes 5ub-Ag t R .

Estaàos' à .en es e equlnõor-es àe Avari05 em tODOS os
o Brasil. no Llruquc- (5uccursal) e nas principaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 l.OBO & riA

T IRua Ar. mafra n' 35 (SObrado) raixa postal 19
•

e eqr, Ll.IANÇA Telcph, 1.083
Escriptori05 em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em

Blumenau e l.ages

.jHoié4ii-G6�i.:ii�i:i�,fg�i

Ij� Laminas Gillette Legitima �
, -- �

PREÇOS AO PUBLICO AZUL �
,

NOVA. @
(10$000 PROBACK. �

AZ Ll. 5$500 VALET e GúAL !
( 1$200 �

( 8$ O
VENDE-SE NA �

NOVA 5 O �
PROBArK 4$300 Pharmaela e Drogaria da FÉ �
VAl.ET (I $000 �

A' Rua Trajano N. 8 �
( 6$000

--- �
BOAL 4$300 f9 REVENDEDORE5 "

( 700 Preços exeepclcnaes �
.OO.�.....e$�*�e��

jjí"
r GARANTIDO

,�
. :�� E CUSTA 6$ ��
o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA.
_

CIDAD� f�TAOO· _ �

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas. pannos, manchas. do rosto, espinhas. cravos,

rugas. t-ido desapparecerá ao contact o deste mirifico Orva

lho, que cornmunicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funôuôn em 1886

Para o Natal e Anno boro. os
votos de bôas lestas e feliz entrada
de armo novo. já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoie é
feito pelo telephone ou por pho, o
grarnrna: E' mais chico mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographio. EstlZreotypia,
Encaàernação, Pnutuçdc, Tra
bolhas em Alto Relevo 2tC. -

Filome,no & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

r:'referir O Sabão "I N O I O"
É dar valor o que é bom. É economice e

de (Curityba) fabricada com Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superior
-----_..----'IIt'"-� ." ---�_.__ - ,_ . .- __ . .....t'"

sul
I.
8

a O
con

CO

plt
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1
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'Ors. Nerêu RamosfI ' e
Aderbal R. da Silvai
l Advogados lRua Trajano, n: 33. Tele-/fone 1631.

I�

�!-=-==

I Dr. Henrique Rupp Jor. II E I
·Or. Oswaldo Bu!cão Vianna'Ricardo Gottsmann j

II Escriptorio R. Felippe :édico - Operador. Es-I ;Schmidt n- 9 Phone 1483ecialista em alta Cirur- .

Igia e Ginecologia I 'Dr. Fulvio Aduccies. Rua Esteves [unior. 26 �

I 1 Advogado ITELEPHONE 1131 iRua João Pinto, n: 18 1
nsultorio: Rua C-Crajano , 8 1 (sobrado)TELEPHONE 1284 f Das 10 ás 12 e das 14 ás

==�=- 1 ,! 17 horas

. Arthur Pereiral II:! ADVOGADOS
e Oliveira

tlll.,I.",I, Dr. GiEI CostaCLINICA MEDICA �

'1 Dr. Cid CamposI �
I;,Escritorio: Rua Trajano,

I 11n' 11.
.

IL -

!
,1

·i'111"r. P ..... r ... oJ,." M"""r'" ��r""
. act!zriologia, sorologia, IIo8 ..U OI U... .. .. � r .. '"chimica

! i
_

iSERVA ALCALINA 'III Advogado
Hemosedimenfação

D .rl [jRua Trajano, rr 1 sobrado
sultorio:-Arcypreste l1aIs-jf, II Telephone n: 1548 I: Phae-macias1. Consultas: - Das

'I' 1II j,========== i8 horas. Phone.

'618�lil ':"I:=D=r.=s=�I=g=a=da=,=d=a=O=!lv=e=li='a= t I

Pharrnacia e Dro- �i�::a�ia�7 v�I�::e�d���!1 ii Advogado r �ana f'Jloderna.1.======= iiI ri .___

. -.-.(11 Ii ,RUA fELIPPE SCH.I\HDT N 9 III' Praça 15 de��ovcmbro,_"' 27r. Antonio BotlnL['L -_._=" Idlcina Interna-SYPhiliS�I!. �i . ', -.
-

I Telephone n: 1375
• T • •

•

" Escripiorio de AdvocaciaV1GS ÚrmaTlas
�i

=>cu tr --=-

nsultorio e Residencia \1 Dr. A. Wanderley Junior
Rua Trajano, 21 Iii Cathedratico de Direito Com

onsultas ás 17 horas ,ii mercial da Faculdade de
! DireitoTelepheme 1.658 ,

Dr.
Ex-assisteote do

Dr. Cesar Sarton
linica cirurgica-operações

"

as 3 horas em diante dia
iamemente á R. Arcypreste
aiva n: 1 -- Phone 1.618

esidencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.28S

oenças de Crianças
:l{3th&ma NenJcsa

d��>Jályscs clinicas
.....

=-<'==�--====
ICA MEDICO-CIRURGIA

DO I

Aurelio Rotolo
pratica nos hospitais
da Europa :1

STIAS DE SENHORAS I
-PARTOS

nostico àas molestios
rnas pelos RA105 X

entos com as Radio -
as Curtas e Ultra Certas
os U. Violeta e Infra-Ver

Is--Completo Gabinete de
lectricidade Medica
o O Pneumo-Thorox Ar
centre a Tuberculose Pulo
com controle raàiologico
ultorio: R. Felippe
�t n: 18, das 9 ás 12
14 ás 17 hS.--Telef.
- Res. Visconde de
)reto, 75-Telef. 1450
�=-"-===---=='"""

�> Sizenando
xeira Netto

Medica

[1?ua Trajano, 7 (sobradoI

Consultas:-2as., 4as., Sas.
e sahbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas

Arnoldo Suarez
Cuneo

=======-=======�======

Antonio d'Acampara
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

Pharmacia
POPULAR

DE
ACRDEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

1{. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Talephrmza :

EscriptQrio
Residencia

1.620
1.274 Nas grandes luctas que desde�����������. bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Accacio Mo-
I-
,

re I ra tem seu escrip-

Florisbelo Silva
Av i sa a dístincta freguezia que acaba de receber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais altanovidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21
A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca-

efinação de Assucar ;::::fina(Y,,=Porca.tão Pe-de reira e Silva-

JOAO SiELVA Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Pelles

Novida,les
literarias

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctosfreguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Ediçõ€S de Adersen - EditoresBocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - 14'phone 11. 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIOFERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
...Joao SelvaCompra-se qnalquer quantidade de nozes.

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas
e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

�================I
tório de advocacia á rua

II Visconde de Ouro Preto
! n 70. - Phon-: 1277.-I

.

, I Caixa Postal, ) .v.
!

-Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na .Joalharia MUllerUnico estabelecimento capaz õe satistazer o mais exigenteprofissional, mcutenõo sempre cornp léto fJtOCR õe proàuctos õcntarios nocloricee e extrangeiros. -; Executa·se qualquer tr cbolho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.)Esta 'Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas quereaolveu ôcsto àata em àiante fazer qrunõe reàucção àe preçonestes crtlqoa,Não comere antes de visitar este estabelecimentoJOALHEfUA-'ROBERTO MULLER-·Rua Trajano, 4 C

Gravatas em lindos pa-drões. Variadissimo sorti-
mento CASA PARAIZO

I.

,

Casa '8e-lra-o' I �".. '.��,���r��'�'�'tl�'t'»�@d!J����.�������
-

.

��:ó}!l�",,��';í���f4'J'��'ftWI!!I�������W���------------------'__ (�
�ESPECIALIDADE, em I é Fabrllllf/tl8 de Move-Is.em colc�ões para camas I cS�" Gde so.ltelrods e c�sa�s, tra- iS

DE �vcsseiros c pnmeira 9ua- � P II V·t.- I'
!idade, pastas cOl1:merclaes (� e ro I a I

"l'e escolares. Arreios de to- e.
.da especie e todos arteta- � ACEITA EN_CO""':MENpAS EM QUALQUER"li 'ctos de couros. � ESTYLO-lla Joao Pinto, " B-TeIephone, 1693
�I ,Rua C-Ciradenles, 3 -Fpolts. :;��@d.•,��I.�.i��S�[���f.�!?�)'��'fll"i.1I�®���.����,5f�F®�i,;.��I==""'======-=--=-=.='- ,

! � �����i):��t��?,.,.,'f4)iJ�i!�����g���'����MPRE--OS rr.elhoes calçados das
ores macas No

Fabrica de Massas

Brinquedos e artigos para presentes M iscelanea! Sóe sempre NAMiscelanea!2 onde a variedade e os preços são admiraveis!

I:::!IIAPATO CHIO50,
"

F. Schmidt,

Conv�nça-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPAD IV NA-OS MELHORES
RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,nistrativo, de Estatistica e Informaçõesgeraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( GUla Geral do Estado de Santa Catoarina90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem32.000 COLLECÇõES

Admi-

e mais

•

uol umlZ •. Distrlcto feaeralz' "
.. 5ão Paulo. minas e Paraná3' "
•• Demais Estaaos ao Brasil2.000 exemplares do volume especial do Estado deSanta Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capitaes e Estados do Brasil
Volume especial do Estado de Santa CatharinaPela primeira vez Santa Catharina terá uma com pletafonte de informações sobre o Estado e todas as suas activi dades lndustriaes, Commer ciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de OliveiraDirector-proprietario da «Informação Commercial»Rua Esteves 'Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o REAJUSTAMENTO OOS
MILITARES 'GAZETA

Rio, 8.-(G)--Esteve ontem,
:1 tarde, no gabinete do Ministro
3a Marinha, o general Góes
\1onteiro, que foi conferenciar so

bre o reajustamento dos venci
nentos dos militares, tendo toma

lo parte na mesma conferencia
llem dos dois ministros, o gene
ral Guede:; da Fontoura e o Al
nirante Ferraz e Castro, membros
la Comissão designada para estu

dar o mesmo reajustamento.

DO
Flortanopolis, Terça-feira a de Janeiro de 1935

A voz POVO

CHEGAM UNS...

Dr. Pedro de Moura Ferro

De sua viagem a S. Pau
lo, regressou ôntem o sr. dr.
Pedro de Moura Ferro, ad

vogado nesta Capital e mem

bro do Tribunal Eleitoral.

'_-

Carnaval!(Jesporto5 Uma entrevis
ta gozada

Caiuelmente tivemos occãsião
de palestrar com o conhecido folião
João Climaco Lopes,

Com certo geito, animando o

valente <minervino> , conseguimos
arrancar algumas novidades sobre
o futuro pré.tito dos «F.Jhos de

Não é difficil a comprehen.ão BOX Minerva».
d IS successivas victorias que vem Disse-nos o João Lopes:
alcançando o «onze» da Avia- S. Paulo, 7.--(G)-Chega «A Sociedade Filhos de Mi-

.

ção Naval. amanhã o emprezario de Primo nerva», graças aos esforços de sua

Um quadro lormado por ele- Camera. directoria, vae fazer sahir á rua

mentos novos sem grandes qua- este anno, tres c irros allegoricos e

lidades de jogo. é o que acima

L I" n h � de
dois ou tres d� mutações, já se

nos rdêTimos. _ achando quasi terminadas as con-

A constancia nos treinos e a

Om n i bus íecções dos e-uros na parte de ma-
permanencia de jogadores em deira, Ialtando apenas as forrações
suas posições, são as principaes N

e omaméntos, qu � já estão em

causas dessa jornada victoriosa

ITubarao-- . . começo. Sabe o amigo que os «Te-
que desfructam aquelles marujos. F I O rianopo IIs nentes» estão trabalhando com afin-

Sem treino em conjuncto, não - co para se baterem, em arte cama-

se tem equipe de foot-ball. A conceituada Empreza 03- valesca, comaoco. Para nós, é um

O entendimento existente, por rius, provavelmente, no proximo prazer. Mris nos anima ainda. Ma"
exemplo, na linha dianteira do dia 12, inaugurará uma regular p03S0 desde já garantir ao amigo
Iris F. C., todos sabem que é linha de ornn.bus para transporte que embora os «Tenentes» venham
motivada pela perrnanencia em dê passageiros e cargas, entre esta á rua CO.D sem carros de arte, os

suas posições dos seus cinco com- capital e a cidade de Tubarão, «-FIlhos do! Minerva» não receiam
ponentes, da direita até á es- via Braço Norte e Annitapolis. de cousa alguma. Iremos para a

querela, os quaes, já ha alguns As viacens serão feitas diaria- lucta ou para a folia, certos de
annos, vem actuando de.tacada- mente, em

o

combinação com a li· que conquistaremos a palma dd
mente naquelle team. nha, da mesma empreza, para victoria»,
A cidade possue um quadro Blumenau, Jaraguá e joinville. «Dizem que o carro de muta-

perigoso, muito difficil mesmo de O preço das passagens será o ção executado por você, João Lo-
abater-se: o Avahy F. c.; po- seguinte: Tubarão-Florianopolis, pes, é um dos molhoresv P
rem, a ineHiciencia de treinos lhe 4G$000 ida e 70$000 ida e vol-I «Não acredito nisso. Si essa

rouba a gloria qUê! a todo instan- ta; B:aço do Norte-Fpolis, .... p�r Junta fosse feita ao IColombo,
te bate em sua porta. 35$000 ida e 65$000 ida e ent.,o o amigo acertaria melhor.

No treino. em SU:1 verdadeira volta; Ànnitapolis-Fpolis, 20$000 Os «minervinos» este anno têm
expressão, não se cogita de trium- ida e 35$000 ida e volta, um optimo e sabido carnavalesco
pho sobre o adver.ario. Ne�s3. Serão adoptados, nessas via- pela frente: o Galliani, que vae

occasião, os dirigentes dos clubes
gens, caminhões de 8 cylindros, trabalhar para os «Tenentes». Mas

de Ioct-ball, technicos e' c, em vez oue comportar�o on�e. �as.sageiros'l n�da tememos. Pél� conlrar�o ..Es_ted.'! embuirern-se de Iallazes i itui- Essa grandIOsa miciativa pres- gesto do velho Iolião Galham nao

tos de victoria ephernera, mesmo tará inestimáveis serviços, pois o nos desanima. Desejamos mostrar
em se tratando de um treino entre trafego diario com o sul do Es· ao público que, embora carnava

teams adversos, devem lançar seus tado, resolve um dos mais mo- Íescos de ôntem, saberemos exhi
olhos sobre os claros e falhas dos mentosos assurnptos catharinenses, bir coisa muito bôa, deixando a

próprios quadro>, procurando cor- creando largas perspectivas ao Tenentada fóra de [óco».
rigil-os dentro de um rigor spor- progreS$O de nossa terra. «Diga-me, João, é verdade que
tivo. os Mlnervinos vão annunciar o car-

O conselho e o incentivo á am- A Air-France, a poderosa com- naval com Zé-Pereira de arrom-

bição de conquistar, tentar por panhia aérea, aproveitando o es- ba»?
occasião dos treinos, não é útil, tabelecimento de ligação diaria «Sim, si a3 coisas sahirern como

mas até prejudicial, porque o jo- eõ1tre Florianopolis e o sul do plallejam05, pretendemos botar na

gador passará a ser um viciado. Estado, vae installar, dentro de rua um Zé-Pereira que vae dei
Muitas bolas a curta distancia do pouco tempo, uma succursal em xar saudades. Isto talvez lá para
goal adversario, serão shootadas Tubarão. o primeiro domingo do mês de
sem qualquer resultado registra- fevereiro».
vel. O passe, a collocação, a en- Prefiram sempre o inegua- Estavamos satisfeitos. Lopes já
trada legal em linha de carregada, vavel (SAIaÃO havia «vomitado» bastante Despe
precedem o shoot, que SErá lan- IND IO) de Curityba. dimo-nos do valente minervino e

çado conscientemente na brécha
rumamos para A Gazeta, afim de

descoberta da defesa. • rabiscarmos essa ligeira palestra
Observadas essas pequeninas Approx.- sobre o que irão ser as acti-

cousas, juntando-se mais a indis- 'mam-s,e as vidades dos Filhos de Minerva
pemavel dísciplina, um club ven- neste anno, em que pretendem muito
derà bem cara a derrota. d istanc iaS si o tempo permittir ...

MARCO-TULIO

Redicto Sportivo tYP.lIANO JOSE'

Futeból De Curityba, cheg iu (

aca/lernico de medicina Pau
lo Fontes.

PODERA' VIR

Presidente
do Paraná

Buenos Ayres, 7.-(G)-0
Bocca Junior poderà jogar no

Brasil.

A VICTORIA DE UM CLU
BE ESTA' NO TREINO
EM CONJUNCTO OUTROS PARTEM ...

CURITYBA, 8 (G) -Na
sessão Je h o j e da Assembléa
Constituinte Estadual, serà deito
o presidente constitucional do Pa
ranà. Como se sabe, a escolha
d everà recair no sr. Manoel Ri
bas, actual interventor.

Para o Rio de
viajou ôntem o sr.

Tolentino junior.

Viajou ôntem, para a Ca
pital da Republica o dr. Mar
eio Portella, candidato á As
sembléa Estadual.

janeiro
Alpheu

Ladislau Romanoswki

A data de hoje, regista o

anníversario natalício do a

preciado beletrista patricia
sr. Ladislau Romanoswki,
festejado poeta, que dirige Para Santos, seguiu em

com geral agrado a pagina companhia do seu filho [oão,
literaria semanal deste

.

jor- o sr. joão Gonçalves, repre-
sentante commereial nestanal.

Além disso, intelligente e praça.
activo representante comrner

.ial de ímportantes produtos) Regressou ao Rio de Ja
o distincto anniversariante neiro, pelo Carl Hoepcke, o

desfructa grande estima e sr. cap. P.:U110 Vieira Rosa,
conceito no nosso meio com official do nosso Exercito.

mercial.
Os que mourejam nesta

casa, abraçam affectuosa
mente ao talentoso compa
nheiro de trabalho, desejan
do-lhe felicidades sem conta.

A gréve dos
Correios

Rio, 8 (G) - O director
geral dos Correios e Tele
graphos assignou actos tor
nando sem effeito as demis
sões feitas durante a recente
gréve.

;l'
I .....

I'o�
(

Seguiu pára Laguna, em

companhia de sua esposa o

prof. Flavio Ferrari.

Para Itajahy, seguiu o jo
vem [osé Malburg, estudan
te.

Como môscas tontas

(Telegr. do 'R,io, de
6-1-35).

Jayme Coelho de Oliveira

Festeja hoje, o seu anni
versaria natalicio o nosso

companheiro de officinas, sr.
Jayme Coelho de Oliveira.
A Gazeta felicita-o.

FALLECIMENTO

Raul Simone

Pessoal dos minislerios
São chamados (que cacêtel]
P' ra saber grandes mysterios
No Palacio do Catête ...Ha mezes, como a sua

rnolestia se aggravasse, da-

1ui partiu, via-aérea, para a

Capital da Republica, afim
de consultar especialistas na

medicina, o nosso prezado
amigo e estimado conterra
neo sr. Raul Simone, digno
� zeloso thesoureiro da Di
rectoria Regional dos Cor
reios e Telegraphos.
Apezar de todos os es

forços empregados pela sei
encia, chegou-nos ôntem a

infausta noticia de ter falie
FAZEM ANNOS HOJE: cido, ás 20 horas, no Rio
A exma. vi'lva d. Julia de janeiro, aquelle distincto

Branco Moellmann; conterraneo.
a exma. sra. d. Oscarina A nAicia logo correu cé-

Camisão Pinto, viuva do lere pela cidade, á todos
sr. João da Silva Pinto; causando contrist.ação e pe-

a menina Eulalia Poli' zar, pois, Raul Simone, pelo
a senhorinha Olga de' AI- seu modo cavalheiresco e

meida' f,dalgo era geralmente bem-
a n�enina Iracy, filha do qlisto.. . .,

sr. Victoria Gandolfi; FuncclOnano cntenoso e

a exma. sra. d. Isolina Na- tra')alhador incansavel, os

tividade, esposa do sr. seus collegas muito. lhe esti

joão Baptista da Nactivida- mavam e lhe querI�m b�m.
de chefe de machinas do Pezaroso por tao trIste

paquete Carl Hoepcke; acontecimento e_nviamos sen-

a menina Maria da Gra- tidas condolenclas á sua ex-

ça Digiacomo. ma. esposa, d .. Id.a Fil_omen_o
Simone e a dlstIncta faml
lia Paschoal Simone.

Andam todos nas carreiras
Numa grande afobação...
São assim como as ligeiras
Formigas da correição ...

l"
Festeja hoje o seu anniversario

natalicio a exma. sra. d. Nancy
Vaz Rosa, esposa do sr. Ar
thur Rosa FIlho, commerciante. As e/deões no Sarre ...

,

Occorre hoje o anniversario
natalício da exma. sra. d. Alba
Luz, esposa do sr. jacintho Luz,
commerciante no districto «J030

Lá no Sarre as eleições
Vão ser feitas na batata;
Eu não sei si ha cavações
E si tambem córre ... pi ata ...Pessôa» .

Mas si arame córre, então,
Neste caso eu só lamento
De não ter um avião
p'ra votar como um ... Sarrenlo

o Brasil reconhecerá
a Russia? (Gazeta, de
7-1-35.)

Deputado Horacio Mattos
Membro da Diplomacia
Desmente a nota. (Boatos I)
Póde ser... mas noutro dia ...

,J
Si o Brasil reconhecer
A Russia, (que cousa rara I)
Diz o Gi:-Vou padecer
E não tomo mais canguára ...O BRASIL NÃO

DISPUTARA' Tentativa
de suicidio

Rio, 8.-(G)-0 interventor

pernambucano Lima Calvacanti,
declarou aos jornaes, que já está
estabelecido o accôrdo, para.a Hoje, ás 11,30 hs. Gertrudes
organização de uma compaohla Ignacia Jacintho, de côr branca,
de navegação, para o transporte I casada e residente no Morro do
de pIoductos entre aquelle Esta- Mocotó, por motivo que não fi
do e o do Rio Grande do �ul, cou explicado na Policia, e, que
accrescentando ainda jà tere� Sido talvez fosse o producto de uma

escolhidos os typos dos navIOS. grande dôr ou de tanto soffri-
mento, procurou desertar do seio
dos vivos, tentando contra a vi
da, em busca de um descanso

SaraplãoFez annos ôntem, o nosso

prezado conterraneo sr. Car
los Diniz.

Buenos Ayres. 7.-(G) E'
de pezar a noticia de que o Brasil
não comparecerà ao campeonato
Sul Americano de Foot-ball, que
jà està sendo disputado.

bOr"Y"'\bardeioEcos do
NOIVADOS:

Com a senhorinha Maria
Till, filha do sr. Raphael
Francisco Till, residente em

Tijucas, contractou casamen

to o sr. Zepherino Carva
lho Netto.

E"streitodo
Rio, 8.-(G)-Restituindo declarou que essas reclamações

ao seu collega da Fazenda _.os estão desacompanhadas da devida
r r.lcessos que acompanharam prova dos darnnos allegado-, e mes

avisos e oHicio. em que João mo quando sobejamente compro
Cardoso e Possidonia Amaral de vado o damno, ainda assim, só
Freitas, pedem indemnização de em. juizo deve ser reclamada. a
prejuizos que soffreram com a d�vIda reparação,

.

sendo, pOI�,
destruição, em 1930, pelos des· dl�pensada a. �prec.Iação do dl
troyers da Marinha, de suas pro- relto dos petIcIOnarIOs.
priedades, situados no lugar de
nominado Coqueiros, districto de

Comprase para vos COI1- João Pessôa, municipio de S. Jo
no vencer o formidavel e eco- sé, no Estado de Santa Cathari-

nomico -.SABÃO INDIO na, o sr. Ministro da Marinha

Cartazesdodia
CINE CENTRAL -Ronny

ás 8 horas. PRÉDIO
pHenne.

Para isso, dirigiu-se a extre

midade do Caes Silva Jardim e,

dali, lançou-se ao mar. sendo
porém impedida de conseguir o

fim ideado, por intermedio de
populares que a salvaram.
A victima foi internada

Hospital de Caridade.

CINE RQYAL - Luzes Deseja-se adquirir um pre-
Broadway, ás 7,30 horas. dia no perimetro urbano, de

d construcção nova até .

CINE ODEON-Modas e
20:000$000.1934. Cartas sem compromissos

ás 7,30 horas.
para o' abvogado' dr. Pedro
de Moura Ferro, á rua Tra

jano n' 10, sobrado.

Contractou casamento com

a senhorinha Francisca Au
relia Lima o sr. Euclydes
Cunha, de Santo Amaro., Ao poder judiciario, portanto,

devem os interessados reccorrer,

pleiteando a indemnização que
pretendem.CINE IMPERIAL - Tira

Salpicada, às 7.3 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




